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13-a  RENKONTIGO DE LA VALENCIA ESPERANTISTARO
Dimanĉon la 2b-an de majo kunvenis en Alcoy, en 

nombro de Ĉirkaŭ gepartropenantoj, la samideana- ro de la valencia regiono.
Antaŭ ol paroli pri. la bazaj detaloj de ĉi tiu 

evento trudiĝas la neceso, se eĉ nur birdo-fluget diri lon pri ĉi tiu urbo.
fti situas en la supro de la montara zono de la 

provinco de Alicante. Ciuj ĝiaj karakterizoj, lon- 
gaj mallarĝaj stratoj kiuj svarmas tra la tuta ur- 
bo; pontoj, kiuj multiĝas super profundaj ravinoj 
aŭ. talusoj arte komunikantaj la diversajn perife- 
riajn kvartalojn; abundo da parkoj kaj ĝardenoj; 
antikvaj imponaj konstruaĵoj klare parolas pri ur- 
bo industria kun elstaraj trajtoj en la branĉoj 
teksa kaj papera kun famo en la tuta lando. Fortaj 
spuroj de iamaj laboristaj organizaĵoj, famaj fes- 
toj de maŭroj kaj kristanoj, kiuj ĉiu jare kun po- 
pulara brilo, reliefigas scenojn de la bataloj te- 
nataj antaŭ jarcentoj kontraŭ la muzulmanoj por 
rekonkeri urbojn kaj Kredon.

La kunveno, kunsidoj kaj manĝo okazis en la sa- 
ma domo. Iam ĝi estis societo de solidaraj motihel- 
poj, kiuj antaŭ la ekzisto de la modernaj socialaj 
leĝoj ebligis al la laboristoj kuracistan atenton, 
sportajn distrojn kaj aliajn solidarecajn servojn.

Salutis samideanoj de Alcoy, Valencia, Alican- 
te, Novelda, Elche, Orihuela, Burjasot, Callosa de 
Segura kaj ankaŭ niaj invititoj el Murcia kaj Car- 
tagena. Kelkaj samideanoj el ĉi tiu lasta urbo, me- 
mbroj de la ĉijara Organiza Kongres-komitato donis 
al ni skizajn informojn pri nia venonta ĝenerala 
kunveno.

La respondeculo de I.L.E.I. parolis pri la ak- 
tivado de ĉi tiu organizaĵo en la kampo de la lerne- 
joj kaj ties pozitivaj atingoj.

Estis disdonado de diplomoj al kursfinintoj, ki- 
uj atingis kontentigan poentaron en la lasta ekza- 
meno.

Plej diversaj opinioj aŭdiĝis pri proponoj ri- 
late proksiman urbon kaj daton de onta renkontiĝo 
kies fina decido akceptis urbon de la provinco de 
Castellĉn kaj lastan dimanĉon de venontjara septem- 
bro .



Amika, vere kamaradeca etoso regis dum la tuta 
aranĝo. Kiel prave diris samideano de la prezido- 
tablo en siaj fermo-paroloj: ..."en niaj vicoj fe-
liĉe ne ekzistas drogemuloj, envioj nek rankoroj".

Kaj tiel finiĝis ĉi tiu ero de la valencia mo- 
vado.

Post la tostoj, kanto de La Espero, kisoj kaj 
brakpremoj ĉiuj adiaŭis ĝis venonta jaro en Caste- 
116n-io.

Informis: M. Lĉpez Serna
Foto: Jos6 An6

ESPERANTO-NOVAĴOJ
De la unuaj tagoj de marto la radiostacio "IN- 

l'ER VALENCIA-RADIO, F.M. 97'7" ĉiusemajne, lunde 
ĝis vendrede, meze de "PROGRAMO DE LA MATENO", je 
la 12'30 ĝis la 13-a, elsendas unu el la plej gra- 
vaj Esperanto-noticojn kiujn, cele al la valoro kaj 
disvastigo de Esperanto, mi konsideras pli oportu- 
naj kaj enmanigas al ties funkciuloj.

La origino de ĉi tiuj informoj estas ke oni re- 
ndevuis min al tiu programo por intervjuo. Mi pre- 
tigis tri taŭgajn resumojn de artikoloj aperigitaj 
inter miaj ricevitaj Esperanto-revuoj,

Oportune, fininte la intervjuon, mi prezentis 
ilin al la anoncistoj, kiuj trovis la resumojn bo- 
naj por esti dissendotaj.

De tiam Ĉiusemajne mi sendas kvin el la plej 
konvenaj novaĵoj, avide serĉataj en miaj ricevitaj 
revuoj, favore al la disvastigo de nia utila in- 
ternacia lingvo.ĉiam mi aldonas ke oni instruas E-on, senpage, 
en la Valencia Esperanto-Grupo, G. V. Fernando El 
Catĉlico, ^5-3^, lunde, merkrede kaj vendrede, de
7-a  ĝis 8-a kaj de 8-a ĝis 9-a vespere, dum la tu- 
ta lernojaro.

Do, propagu INTER VALENCIA-RADIO, F.M. 97'7 
inter viaj konatuloj. F. NAVARRO



(IKAVA EKSPERIMENTA INSTRUADO EN ORESTE (CESTE)

la dimanĉon 19-an de majo 
kiu intencis provi novan ineto 
to, Dennis Keefe (Denis Kif), 
pluraj malnovaj esperantistoj por montri al ili la 
kaj instrui ilin kiel helpantojn.

kurso estas instrui esperanton al homoj kiuj 
unu tago.

ste tre interesa k mso 
esperanton. La gvidan** 

semajnojn antaŭe kun 
celon kaj metodon

La celo de la 
konas ĝin, en nur

Ma tene, je la 
klaso. Dennis 
malmultajn nomojn tiel ke tre baldaŭ la lernantoj povis konstrui 
frazojn kaj havi dialogojn tute en esperanto.

Kiam ĵus en la tagmezo la lernantoj kunvenis 
gvidataj de la helpantoj, ili jam povis legi

ne

IO-a kaj ioni (hispana akurateco) komenciĝis la 
instruis ĉirkaŭanta la verbon ''esti" kaj aldonante

en malgrandaj gru- 
po j , .gvidataj de la helpantoj, ili jam povis legi, kompreni kaj da- 
(Irigi, la dialogojn tre bono aranĝitaj en folioj kiuj permesis pro- 
gresi iomete post iomete 
t e ne 
fojojn kaj la lernantoj spertas ke ili jam devenas el familiaj 
nataj vortoj.

J e la
danke al
pero ,

estas necesaj
Dennis zorgas multe ŝpari vortojn kiuj tu- 

Tial la vortoj elektitaj estas uzataj plurajn 
, ko -

ĝis la 16-a oni paŭzis por tagmanĝi, 
valencia paejo kaj la tre bona Cesta vino 

la kurso sekvis kaj estas mirinde ke la lernantoj tre bone le- 
gis facilajn esperantajn tekstojn, kiuj vekis en ili la ĝojon de la 
sukceso.

14-a 
nia

tasko plenumita 
Dum lu ves-

lasta horo,
vortoj
restis malsataj. Eble, por venontaj ripetadoj, 
la kurso daŭru iomete pli. Sabato kaj dimanĉo povus 

esperanto, 
uzi E-on.

Eble, dum la 
mlladon de novaj 
s u f iĉ o, ka J Ĉiuj 
devas klopodi ke 
esti sufiĉa tempo por ke junaj homoj kiuj konas nenion pri 
per tiu metodo sukcesos kompreni

, nia

Dennis kuris troe kaj neebligis la asi-
Sed okazis ke la kurso lasis guston de mal- 

oni

kaj, pli bone ankoraŭ,

s-no Manolo aranĝis interesan ban-Fine, je la 8-a vespere
kodon, taŭga por repreni fortojn kaj ĉeesti kun Ĉestanaj esperantis- 
toj kiuj venis je la fino por saluti kaj koni la rezulton de la kur- 

Al malgrandaj paroladoj kaj amuzaĵoj,

La urbestro kaj la kultura konsilanto ankaŭ estis longan tempon 
en la kurso, kun siaj salutoj kaj esperantaj 
fundan esperantistecon de tiu Ĉi urbo.

profitis la
en

so sekvis adiaŭoj

vortoj montris la pro-

okazon por viziti la 
la mezgrada lernejo kaj

Tiuj kiuj ne estis Ĉestanoj, 
sidejon kiun la loka esperantistaro havas _
admiri ĝian gravan bibliotekon kaj ĝian tre interesan, belan kaj in- 
struan tabulon por klarigi 
La venontan jaron eble ili 
Kultura Domo.

la simplajn vortojn kaj la prepoziciojn 
povos translokiĝi al la nun konstruata

Nepre oni devas ripeti tian interesan kurson

PASCUAL PONT

NEKROLOGO
S-ano ANTONIO CABALLERO NAVARRO

La pasintan 19-an de Majo mortis nla societano 
Antonio Caballero Navarro, Al lia vidvino, ankaŭ 
mambro de nia Grupo, ni esprimas nian kondolencon.



sankta francisko ankoraŭ ho» >..» .aĵI

Suno , kara grandfrato, 
ruĝa, sur oriento, 
ml rigardas vin je la ektagiĝo, 
kiam, al okcidento
vi trairas lumanta vian vojon.
'I iu jn materialojn
kiuj igas konsisti bestojn, astrojn 
homojn kaj vegetalojn,
vi donacis al de la kosni* estuloj; 
sanie ol energio
kiu pro la movad* kaj ŝanĝo ĝiaj 
estas bazo de ĉio.
Kiel vin la sunlumbanitoj dankas? 
Kiel vin la sunlumbanitoj vartas?

Luno, beja fratino, 
kiu, blanka, lumigas 
dum la nokto obskura nian vojon, 
kaj mistere, estigas
kiam movas 1' aerojn kaj la marojn, 
ventojn kaj maro tajdoj n.
Vi. j n fluas la bestojn kaj ver da j o j n 
s ur ĉ i e 1 a j n c i k 1 r a j d o j n .
Ekde homo kapablis kapti belon; 
kun 1* akompanantaro
stela, tatiga simbolo vi estiĝis 
por ©namaj geparoj.
Kiel vin la lunlumbanitoj dankas? 
Kiel vin la lunlumbanitoj vartas?

Tero, Ĉies patrino,
kiu kontraŭ kosmŝtonoj
nin protektas kaj estas pli valora 
ol mem oro por homoj.
Vi donacas al ni por loĝi lokon 
kie vivo kaj amo
estas parto de lakto, kiun suĉas 
ni el via grandinamo.
Vi al ni asekuris de 1* komenco 
nian bazan subtenon
por ke, kiel gefiloj viaj, havu 
ni neniam subpremon.
Kiel vin la loĝantoj viaj dankas?
Kiel vin la loĝantoj viaj vai tas?

Vegetajoj, fratetoj, 
kiuj kovras surfacojn 
kontinentajn kaj en profundoj giaj 
la subondajn marspacojn.
Stupoj inter la vivo kaj la meito 
estas vi, pro 1' kapablo
poi eligi nutraĵon el sunlumo 
kaj bazalta n i g r s a b1o.
Estas vi verdkoloraj ĉar neniam 
malaperos 1' espero
por renasko de tera vlv* se restas 
via iu ajn ero.
Kiel vin la de vi nutriloj dankas?
Kiel vin la de vi nutritoj vartas?

S. RlCARfE (Oktobro 19^2)
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Se. la a-mon genias mi, do min mem re trovas mi.
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a-mo porla tiom’ ravas min, belas ni a mond’!- Helaj 

mond’[ kaj ti al... En ĉi-e-to de ves pe/ kosmo spa con vidas

I^W«3?ĵyfl;> .lWI
mi. Enla vasta kos-mo-spac’ brilas steloj de mis ter’.

Japana verslsto-komponisto-kantisto, «-ro Hukuzawa Moro, verkis la 
supran komponaĵon "Kanto de 1'Kosmo" kun esporo ke la Terglobo havu tr- 
ankvilon kaj agrablon por Ciuj kaj unuopaj homoj povu vivi laŭ aia de- 
ziro homeca. La aspiro havigi» al li la ideon kanti ĝin en Esperanto 
kaj en dlversaj naciaj lingvoj.

Momente li deziras havi tradukojn de la Cina, korea, ltala, franca 
kaj hispana.

Pere de la Japana Esperanto-Instituto, nia Hispana Esperanto-Fede- 
racio ricevis la supran kopiitan kanzonon, kiun sendis al mi por esti 
tradukota en la kastilia lingvo.

Tiun taskon ml plenumis kaj, jam finita por kanti hispane, ml ĝin 
sendis tuj al la Federacio.

Jen estas pruvo de la valoro kaj taŭgeco de nia kara lingvo. Pere 
de la Internacia Lingvo estas tre facila komplezi la deziron de 81 tiu 
japana versisto-komponisto kaj tre grave por faciligi al li la aferon, 
senpage.

Pripensu, gesamideanoj, se ne ekzistu E-o, kiom da mono, tempo kaj 
malfacileco havus 81 tiu japano por realigi tiun deziregon.

F. NAVARKO



kial ne rideti?
Cu vi scias ke homoj, kiuj ofte balbutas paro- 

lante, ne havas tiun problemon dum kantado?.
Ankaŭ Esperanto-lernantoj, kaj same okazas al 

la "eternaj komencantoj", balbutas kiam ili parolas 
nian karan lingvon. Cele al la flua parolado, al la 
vortprovizo, kiel alia amuza instruhelpiloj mi uzas 
spritaĵon, kiujn mi konsilas enmemorigi.

F. NAVARRO
KONKURANTOJ

liu knabetoj vortbatalas.
-Unua: Mia patrino havas tiom da mono, kiom ŝi ne 

povas utiligi.
-Oua: Tio estas nenio. Mia patro havas tiom da mo-

no, kiom eĉ mia patrino ne povas elspezi.
KOLEGOJ

Advokato turnas sin al sia sekretariino por dikti 
leteron al la advokato de la kontraŭa partio. 
-Sekretariino: Kiel ĝi estu titolata?.
-Advokato: Tre estimata sinjoro...
-Sekretariino: Estimata?. Eĉ... Tre estimata?. Sed 

hieraŭ vi mem diris ke li estas fi- 
ruza fripono!.

-Advokato: Do tiam skribu: "Mia kara kolego!".
SCIU SPARI

La fileto de ŝparema patro kun ĝojo venas hejmen. 
-Filo: Paĉjo, hodiaŭ mi ŝparis kvardek pesetojn.
-Patro: Brave, mia filo, kaj kiel?.
-Filo: Anstataŭ uzi aŭtobuson, mi kuris post ĝi.
-Patro: Malsaĝulo, kiel vi ne kuris post taksio?.

Vi ŝparus multe pli.

45/ HISPANA KONGRESO
DE ESPERANTO-FEDERACIO

Cartugena 5-9 Julio 1985



Sekve ni publikigas artikolon de s-ano Francis- 
eo Aliaga Rocafull kiu atingis la unuan premion on 
nia Redakcia Konkurso. (Vidu "Valencia Luno” nfi 10 
de la pasinta jaro)-
LA KUKARTO EN VALENCIO

Un la Valencia Lando estas grava kuka tradicio, eble pro la amasa 
kultivado de la "canyaniel" (sukerkano) kiu konvertis la teritorion al 
produktejo kaj eksportado de la baza elemento en la kukarto! LA SUKE- 
RO. La unuaj lokoj en kiuj oni preparis dolĉaĵojn laŭ industria formo, 
tio estas, por ilin vendado estis la bakejoj kaj malnovaj apotekoj. La 
apotekistoj vendis samtempe ol medikamentojn, ankaŭ dolĉaĵojn kaj ko- 
nfitaĵojn, pro tio multfoje ili estis konataj ankaŭ kiel "sucrers" 
(sukervendistoJ). Sed la fabrikado de "pastissets" (kuketoj) estis 
tradicie hejma; la propraj dommastrinoj estis tiuj kluj faris la kuk- 
aĵojn por soleni la familiajn kaj loĝlokajn festojn. La preparadon 
oni faris hejme kaj poste ili estis portitaj en panvendejon por sia 
bakado. Iufoje la panvendejoj mem farigis kukvendejoj, precipe dum la 
antaŭtagoj de la ĉefaj festoj. Poste estis jam la panvendejoj, kiuj 
preparis diversajn kukojn kaj kukaĵojn por vendado; ĝis kiam naskigis 
la butiko dediĉita ekskluzive al fabrikado kaj vendado de kukoj; la 
"pastisseria" (kukejo). Oni vidas nuntempe retroiron al la malnovaj 
kutimoj, kaj la plimulto el la panvendejoj fabrikas ankaŭ kukojn. La 
landa kukgastronomio estas tre riĉa Je diverseco pri kukoj, kuketoj 
kaj kukaĵoj, inter la plej karakterizaj oni citas la jenajn: La "ar- 
nadi" (ARNADIO), la "mones" (MONOJ), la batatkukoj, la viankukoj, la 
la platkukoj, la nugato kaj granda vario pri dolĉaĵoj inkluditaj ĉe 
komuna apartaĵo nomata "las llepolies", la frandaĵoj inter kiuj oni 
devas distingi la sukermigdalojn el Alcoi, Xixona kaj Casinos, ovo- 
flavaĵojn el Albaida, la "flaons" (FLAOJ) el Morellu, la buterkukoj 
el Alora, k.t.p.

La "mona" (muno) de Pasko estas platkuko garnita per malmole bo- 
ligitaj ovoj, kiun oni preparas por la Paskofesto. LauAaJne, ĉi tiu 
kutimo datas ekde la antaŭa epoko al la elpelado de la maŭroj, kiam 
ili kiel farmprenintoJ kultivis la plimulton de la kamparo sur la tu- 
ta valencia teritorio. Inter la enspezoj kaj donacoj, kiuj ili kuti- 
mis donaci al la landaj mastroj, envicigis platkukoj maŭre nomitaj 
"munnas", vorto kiu degeneris al la nuntempa valencia vorto "mona". 
La muno adoptas multenombrajn formojn, eĉ de animaloj, precipe de flfi- 
kaj serpento figuroj.

"Coca" (platkuko)--Ĉi tiu platkuko rondforma kaj plata estas pas- 
to farita el diversaj ingrediencoj. Giaj bazaj ingrediencoj estas ak- 
vo, faruno, oleo kaj ovoj, preparante ĝin kune kun sukero aŭ salo. 
Sur la Valencia Lando estas nekalkulebla nombro da platkukoj, kiujn 
oni preparas diferencigante nur generale pro la garnaĵoj kiujn oni 
aldonas al ili. Tiujn kiuj estas dolĉaj oni faras kun akompanado de 
muelitaj migdaloj, kelkfoje trempitaj en likvorojn. Kelkaj platkukoj 
kiel la paska muno, aeraj platkukoj, kristnaskaj platkukoj, sekvinbe- 
raj kaj juglandaj platkukoj, pomtortoj, k.t.p. estas preparitaj dum 
rimarkindaj tagoj aŭ en la ĉefaj vilaĝaj festoj.

"L'amadi".-La amadio estas kuko probable el araba deveno, laŭ 
tradicia preparado en multaj valenciaj distriktoj (kiel Costera kaj 
Ribera). Oni faras ĝin el kukurbo, boligante aŭ hakante ĝin forme, se 
oni boligas ĝin, oni devas poste senakvigi ĝin bone. Oni sengeligas 
kaj spicas ĝin per sukero kaj cinamo, aldonante al ĝi pecojn da mig- 
daloj kaj donante piramidformon al ĝi, finfine oni ornamas ĝin per 
piniograjnoj kaj oni bakas ĝin forne. Ekzistas varianto farita el ba- 
tato.

FRANCISCO ALIAGA



Morto.-Dum la monato Majo mortis en Madrido Pastro 
Mariano Mojado, fervora kaj eminenta hispana pioni- 
ro de Esperanto, membro de la Lingva Komitato.
Valencio.-La Esp-ista Grupo de Valencia aranĝis tre 
efikan Esperanto-ekspozicion en la 28-a Internacia 
Specimena Foiro, kiu okazis dum la 12-30 de Majo. 
En la verda ĉambro de la Esp-a ekspozicio inter la 
multaj dokumentoj de nia lingvo pendis granda geo- 
grafia karto de la kvin mondpartoj, prezentanta la 
disvastiĝon de Esperanto. Dum la daŭro de la ekspo- 
zicio oni vendis multajn lernolibrojn kaj oni sen- 
page disdonis 10.000 propagandilojn. En la foira 
postoficejo dejoris ankaŭ Esp-ista oficisto kaj an- 
taŭ lia giĉeto pendis afiŝo kun la vortoj: "Espe- 
ranto parolata". La ekspozicio faris tre bonan pro- 
pagandon por Esperanto.
Nova Esperanto-Grupo.-En la urbo Zaragoza fondiĝis 
nova Esp-ista societo sub la nomo: "Esperanto" Kul- 
tura Klubo. Gia adreso: Strato Candalija, 7» 11®.
Nederlandaj policistoj lernas Esperanton.-En la ur- bo Rotterdam 78 policistoj lernas la lingvon Espe- 
ranto, en du kursoj, gvidataj de s-ro J. Th. Goeij.
.Danaj ŝoforoj trapasis Esperanto-ekzamenon.-La 28-an 
de Majo okazis en Kopenhago lingvaj ekzamenoj por 
25 ŝoforoj de taks-aŭtoj. Kelkaj el ili estis ekza- 
menataj ankaŭ pri Esperanto, krom la lingvoj angla 
kaj germana.
F-ino Lidja Zamenhof, la filino de la aŭtoro de Es- 
peranto, sukcesplene daŭrigas sian apostolan labo- 
ron en Francujo. En ĉi tiu monato ŝi finos la gran- 
dajn kursojn en Lyont Villeurbanne kaj Oullins kaj 
«n julio komencos instrui en Villefranche. Poste Ŝi 
artoprenos en la Roma kongreso. En Septembro Si gv- 
idos kurson en Haguenau.



DEZIRAS KORESPONDI
Uristo Tonev
P. Volov, 12
9700 SCHUMEN

, Bulgario
Deziras interŝanĝi abonon por li al "Heroldo de Es- 
peranto" kaj li abonos al vi la gazeto "Bulgara Es- perantisto".

Eugeniusz Orlovski 
Os. Kieczorka 9/2/8 42-64? PIEKARY SL. 3 
Pollando

Interesiĝas pri moderna muziko, literaturo, filmoj, 
turismo, kulturo kaj kutimoj de aliaj nacioj. Li 
kolektas bildkartojn, mapojn kaj etikedojn de biero. 
El la suda Pollando, 23-jaraĝa.

3-a  ANDALUZIA KONGRESO DE ESPERANTO
SEVILLA, 15-an - 18-an Aŭgusto, 1985
Konstantaj adresoj de A,EtU,

Apdo. 611 Cĉrdoba 14080
Trinidad Grund, 28-2Q MAlaga 29001 
Pozo, 3 Sevilla 41003

NASKIGO
Al la familio Madrigal-Paricio, karaj kaj ŝata- 

taj amikoj, la 27-an de Majrto naskiĝis filineto, kiu 
ricevis la nomon Sara. La baptopatro de la ĵus nas- 
kitn Sara estas s-no Manuel Gargallo.

Koran bondeziron!

La sinjorino.- Kie estas la blindulo kiu almozas 
Ĉe ĉi tiu angulo?

Amiko de la blindulo.- Baldaŭ li venos; li estas 
legante la jurnalon.



KRUCENIGMO NQ 15
HORIZONTALE: 1.-Finaĵo de la 
infinitivo. 2.-Nedaŭran in- 
klinon al io. 3.-(Rad.) Pro- 
funda dormo, en kiu la inte- 
lekto estaa malpli manka ol 
en komato. (k.-Kvalifikas la 
malsanojn komunikeblajn per 
seksa kuniĝo. 5.-Fari respe- 
kta ĝentila movo de la korpo 
konsistanta en klino de la 
busto aŭ flekso de la genuoj.
6.-Tiu, kiu profesie tenadas 
varojn, librojn k.t.p. 7«- 
Hispana monunuo, kvarono de 
la peseto. 8.-(Rad.) Grasa 
likvaĵo el minerala, vegeta- 
ĵa origino. 9«-La deknaŭa 
litero de la alfabeto.

De ALIA-GO

VERTIKALE: 1.-Konsonanto. 2.-(Rad.) Vinberujo. 3.- 
(Rad.) Senindulga; ne facile pardonanta kaj forte 
punanta. (t.-(Rad.) Potenca spirito, emanita el la 
eterna dieco (tri literoj), Fondinto de la roma ge- 
nto (kvar literoj). 5•-Surtegmenta fako de veturilo 
ati vagono, aranĝita por sidigi veturantojn. 6.-Mik- 
sitaj literoj de "ORESALE”. 7.-P®rioda enspezo de 
proprietulo. 8.-Neoficiala sufikso uzata por formi 
nomojn de plantfamilioj. 9.-La dekdua litero de la 
alfabeto.
SOL,VO DE LA ANTAŬA KRUCENIGMO
HORIZONTALE: l.-Via. 2.-Bildo. 3.-Matraco. 4.-Re- 
tro. Ert. 5«-Atro. Kleo. 6.-Tra. Soolk. 7*-0ktan- 
to. 8.-Orgio. 9.-000.
VERTIKALE: l.-Rat. 2.-Metro. 3,-Batrako, (t.-Vitro. 
Tro. 5.-Hro. Sago. 6.-Ada. Konio. 7»-0celoto. 8.- 
Orelo. 9.-Tok.
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